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ATA DA 80a REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LINGüíSTICaS

Aos seis dias do mês de maio de dois mil e cinco, às 14:00 horas, na sala 4041 da FALE, foi realizada a

octogésima reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Estudos Lingüísticos, presidida

pela Profa. Dra. Janice Helena Chaves Marinho - Coordenadora pro tempere do Programa. Estiveram

presentes os seguintes membros do Colegiado: Prof. Dr. Luiz Carlos Rocha (representante da Linha de

Pesquisa: Lingüística de Gêneros e Tipos Textuais), Prof. Fábio Alves, Prof. Renato de Mel/o, Prof. Dr.

Rui Rothe Neves, Profa. Dra. Adriana Silvina Pagano, Profa. Dra. Célia Magalhães, Profa. Dra. Maria do

Carmo Viegas. EXPEDIENTE: Foram aprovadas as atas das reuniões 778, 788 e 798, realizadas em

24/02, 08/03 e 13/04/05, respectivamente. A ata da 798 reunião foi aprovada após reformulações.

ORDEM DO DIA: I - COMUNICAÇÕES: A Profa. Janice Helena prestou as seguintes informações: a) a

decisão da Profa. Ida Lucia Machado de renunciar à Coordenação do PosLin em 15/04/05 e a sua

designação, como Coordenada pro tempore, pela Diretora da Faculdade; b) a sua decisão de solicitar à

Profa. Eliana Amarante, Diretora da FALE, edital para eleição de Coordenador e Subcoordenador do

PosLin; c) a abertura das inscrições para escolha de Coordenador/Subcoordenador do Programa e de

representantes para as coordenações das Linhas de Pesquisa: A, D e I, conforme editais 021 e 022,

respectivamente. Foi sugerido pelo Prof. Fábio Alves que o Colegiado se manifeste com relação ao perfil

do próximo coordenador do PosLin. Como a sugestão foi aceita por unanimidade, a eleição para

Coordenação tomou-se ponto de Deliberação; d) a vinda do Prof. Jaime Ramírez, Pró-Reitor de Pós-

Graduação, para um encontro com o corpo docente do PosLin no dia 25 de maio do corrente. Ficou

decidido que os Profs. Fábio Alves e Janice Helena prepararão uma apresentação rápida do PosLin e

sugeriu-se pedir ao Pró-Reitor uma exposição de diretrizes que poderão contribuir para que o Programa

possa mudar de conceito junto à CAPES; e) a aprovação pela CAPES do projeto: Análise do Discurso:

linguagem, comunicação e sociedade e a comunicação da PRPG parabenizando o PosLin; f) a abertura

de inscrições para a escolha de bolsista que atuará nesse projeto pelo período de até 04 anos, conforme

Edital PRODOC/CAPES. As inscrições serão de 06 a 11 de maio e a seleção do bolsista, no dia 12 de

maio do corrente; 11- REFERENDAMENTOS: 1. Trancamento parcial: Foram referendados os seguintes

pedidos de trancamento de matrícula: a) Flávia Felipe Silvino, na disciplina Seminário de Tópico Variável

em Lingüística Aplicada: aspectos lingüísticos e cognitivos da interlíngua; b) Carolina Duarte Santana, na

disciplina: Seminário de Tópico Variável em Gramática Funcional: introdução ao modelo Discurso e
Gramática; c) Ivan Fagundes Batista e Mariana Rezende Costa, nas disciplinas Lingüística Aplicada a

Línguas Estrangeiras e Seminário de Tópico Variável em Tradução: fundamentos da lingüística sistêmico-

funcional de M.A.K. Halliday, respectivamente, ambos são alunos da graduação da FALE; 2. Desistência

da co-orientacão de Adelma Araújo: Foi referendada a solicitação da Profa. Adriana Marusso de não mais

co-orientar a mestranda Adelma Araújo; 11I- HOMOLOGAÇÕES: 1. Parecer/Projetos de Dissertação:

Foram homologados os seguintes pareceres: a) Profa. Janice Helena, aprovando o projeto de Fernanda

Teixeira da Costa Mendes; b) Prof. César Nardel/i, aprovando o projeto de Alan Jardel de Oliveira; IV.

DELIBERAÇÕES: 1. Mudança de orientação: Foi indeferida a solicitação da doutoranda Cíntia Regina de

Araújo de mudar de orientador e de linha de pesquisa. Após análise da questão, ficou decidido que, para

que a aluna possa solicitar mudança de linha de pesquisa e de orientador, ela deverá enviar ao Colegiado
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uma justificativa detalhada juntamente com um novo projeto de pesquisa adequado à Linha em que

solicita inserção, a saber: Análise do Discurso; 2. Indicação de orientação: Adelma Araújo: O Praf. Rui

Rothe, subcoordenador da linha Organização Sonora da Comunicação Humana e responsável pela

indicação de um professor que oriente a aluna mencionada, informou que em breve a questão será

resolvida uma vez que a Profa. Ana Cristina Fricke Matte respondeu favoravelmente à sua consulta.

Segundo ele, na próxima reunião, é possível que o assunto seja resolvido; 3. Solicitação da doutoranda

Verbena Lucia Costa: Foi indeferida a solicitação da doutoranda Verbena Lucia Costa, orientanda da

Profa. Deise Prina, em obter permissão para gravar as reuniões de Colegiado do PosLin a fim de coletar

dados para sua pesquisa. Foi sugerido pelo Prof. Rui Rothe que a Coordenação oriente a aluna a entrar

em contato com o Conselho Universitário para esta finalidade. A sugestão foi aceita por unanimidade; 4.

Solicitação da doutoranda Williane Rolim/ dispensa estágio-docência: Ficou decidido que a solicitação da

aluna será encaminhada ao Prof. Renato de Mello, Coordenador da Linha em que a aluna está

vinculada, para apreciação; 5. Indicação de parecerista: Foi aprovada a indicação do Prof. William

Menezes para emitir parecer no projeto de tese de Melliandro Galinari. Como os projetos de Grace Teles

e Maria Aparecida Araújo foram depositados na Secretaria sem sugestão de parecerista, decidiu-se que

os mesmos serão encaminhados na próxima reunião. Também ficou decidido que os itens, listados a

seguir, serão discutidos/analisados na próxima reunião, a saber: a) Solicitação de

Aproveitamento/Revalidação de Créditos de Shirlei Freitas Mel/o, Igor Antônio Lourenço, Eloísa Helena

Guimarães e Heather Blakemore; b) Prorrogação de prazo do doutorando Pedro Perini; c) Solicitações

da Profa. Thets Cristofaro referentes a projeto recém doutor CNPq de Gabriel Araújo e oferta do

minicurso do Prof Plínio Barbosa da UNICAMP; d) Credenciamento do Prof César Nardelli (Pleno/O); e)

Indicação de representante do PosLin para o XX ENANPOLL; e) Regulamento de Concessão de Auxilio

Financeiro a docentes e discentes do PosLin; f) Assembléia para tratar de assuntos referentes ao Exame

de Seleção 2006; g) Prestação de contas referente à Gestão das Profas. Ida Lucia e Janice Helena; h)

Escolha do Coordenador e Subcoordenador do Programa. Nada mais havendo a tratar, a Profa. Janice

Helena Chaves Marinho agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão, da qual eu, Geralda

Martins Moreira, secretária do Programa de Pós-Graduação em Estudos Lingüísticos, lavrei a ata que

dato e será assinada por mim e todos os membros presentes.

Belo orizontB 10 de maio de 2005.
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